
 HTC-14D-SVALBARD (14 วนั สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา) 

 

14 วนั สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 
(เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

 

 
ท่ีสุดแห่งทริปพเิศษ (ราคาสุดๆ)…. สวาลบาร์ด ดินแดนสุดปลายทวปียุโรป....จัดเต็มครบสูตร 

ออสโล – ลองเยยีร์เบยีน – กองซ์ฟอร์เด้น – ไน ออลซุินด์ – ลเิลยีนฮุก – สเมียร์เรนเบร์ิก - นอร์ทสเกยีร์ยา  
โมนาโค กลาเซียร์ - Ice pack @ 80 degree – อลัค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส) – ฮินโลเพน  

 ฟรีแมนซันเดท – อนัโดเยน - ฮอนน์ซุนด์ – อสิบอนแฮมนา เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า – คาลปิโซเบยีนน์ 
อสิฟยอร์เดน  – ลองเยยีร์เบียน  

 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566 

299,900 บาท 

(ท่ีน่ังจ ากัดมาก มีเพยีง 10 ห้อง........ เปิดกรุ๊ปเดียวเท่าน้ัน) 



จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท Holiday Tour Center     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 

 HTC-14D-SVALBARD (14 วนั สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา) 2 | 18 

14 วนั สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 
 (เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

 

 
29 มิถุนายน 2566 กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น 
 

22.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเขา้ท่ี 3-4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สาย
การบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

30 มิถุนายน 2566 โคเปนเฮเก้น   
 

01.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ (CPH) ประเทศเดนมาร์ก โดยการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG950 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.20 ชม.) 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก 
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
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 น าท่านสู่ย่านนูฮาวน์ (Nyhavn)  หรือแหล่งบรรเทิงย่านริมน ้ าของเมืองโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นย่านคา้ขายและ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั เพราะมีทั้งร้านคา้ ภตัตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ทอดตวัยาวสองฝ่ังแม่น ้า 
สถาปัตยกรรมบา้นเรือนสีสันฉูดฉาดสวยงาม มีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ผสมผสาน
กนัไดอ้ย่างลงตวั น าท่านสัมผสัประสบการณ์ล่องเรือชมทศันียภาพเมืองโคเปนเฮเกน้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลาง
เมือง เป็นถนนคนเดินยาวท่ีสุดในโลกท่ีมีความคบัคัง่ของร้านคา้ ตั้งแต่สินคา้ราคาถูกและสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมี
ราคาแพงท่ีสุดในโลก ถนนคนเดินน้ีมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรท่ียื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยงัถนน Kongens 
Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็นช่ือเล่นของถนนคนเดินดงักล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาและครอบคลุม 
ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระช้อปป้ิงสินค้าตาม
อธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ DFDS เพ่ือข้ึนเรือส าราญมุ่งหนา้สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์
15.00 น. เรือออกเดินทางมุ่งหนา้สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์
ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนเรือส าราญ DFDS 

พกัภายในเรือส าราญ DFDS ห้อง Sea View 
 
 1 กรกฎาคม 2566 ลองเยียร์เบียน  – เชคอนิลงเรือ Ocean Atlantic 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในเรือส าราญ 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือออสโล 

น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เน่ืองดว้ยเป็นเท่ียวบิน charter flight ของทางเรือ Albatross Expedition ดงันั้น เวลา
บินจะแจง้ใหท้่านทราบอีกคร้ัง   
(โปรแกรมการเดินทางจากโคเปนเฮเก้น สู่กรุงออสโล อาจมีการเปลี่ยนแปลได้ ขึ้นกับตารางบิน charter flight 
ของทางเรือ Albatross Expedition)  
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  น าท่านเช็คอินลงเรือ Ocean Atlantic Expedition อิสระให้ท่านไดผ้่อนคลายอิริยาบถและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
(แนะน าให้ท่านออกก าลังกายในห้องยิม ท่ีมีบริการลูกค้าทุกท่าน เน่ืองจากในวนัรุ่งข้ึนจะเร่ิมท่องเท่ียว              
จึงแนะน าใหท้่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผสัสวาลบาร์ด ประตูสู่ขั้วโลกเหนือ)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
 

 
หมายเหตุ 
  การท่องเที่ยวโดยเรือ Ocean Atlantic ซ่ึงเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการน าท่านลงเรือเล็กหรือ 

Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอ้ืออ านวยเช่นกัน ดังนั้น โปรแกรมการท่องเที่ยว  อาจมีการ
ปรับเปลีย่นเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศ) 

 

โปรแกรมการท่องเทีย่ว ระหว่างวนัที่ 1-10 กรกฎาคม 2566 
 (ทางเรือมีบริการอาหารเช้า, กลางวนั, เยน็, Tea Break ตลอดเวลา อาหาร Exclusive ไม่มีซ ้า) 

 

ออสโล – ลองเยียร์เบียน – กองซ์ฟอร์เด้น – ไน ออลซุินด์ – ลเิลียนฮุก – สเมียร์เรนเบร์ิก - นอร์ทสเกยีร์ยา –โมนาโค กลาเซียร์  
 Ice pack @ 80 degree – อลัค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส) – ฮินโลเพน – ฟรีแมนซันเดท – อนัโดเยน  
ฮอนน์ซุนด์ – อสิบอนแฮมนา - เบลล์ซุนด์ – วาซอลล์บุคต้า – คาลปิโซเบียนน์ - อสิฟยอร์เดน  – ลองเยียร์เบียน  

 
ไน ออลซุินด์ กองซ์ฟอร์เด้น (Kongsfjorden)   

Kongsfjorden (Kongs Fjord หรือ Kings Bay) เป็นปากน ้าทางชายฝ่ังตะวนัตกของ 
Spitsbergen ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหมู่เกาะสวาลบาร์ดในมหาสมุทรอาร์กติก 
ทางเขา้มีความยาว 26 กม. (16 ไมล)์ และมีความกวา้งตั้งแต่ 6 ถึง 14 กม. (4 ถึง 9 ไมล)์ มีธาร
น ้าแขง็ 2 แห่ง Kronebreen และ Kongsvegen ไนออลิซุนด ์เป็นเมืองท่ีตั้งเป็นสถานีวิจยัใน
สวาลบาร์ด ตั้งอยูบ่นแหลมบลอคเกอร์ ในบริเวณกองซ์ฟยอร์ด โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีประจ า
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สถานีวิจยัประมาณ 30-35คน นอกจากน้ียงัเป็นจุดส าหรับนกัเดินทางท่ีตอ้งการไปพิชิตขั้ว
โลกเหนืออีกดว้ย 

ลเิลยีนฮุก (Lilienhook)  
    เป็นบริเวณพ้ืนท่ีเหมืองเก่าทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด ในเขตคองสฟยอร์ด (Kongsfjord)
    ซ่ึงบริเวณแถบน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างในการท าเหมืองในสมยัก่อนใหไ้ดเ้ห็น และยงัเป็นอีก
    หน่ึงบริเวณท่ีสามารถพบเห็นสัตวข์ั้วโลกอยา่งหมีขาว สุนขัจ้ิงจอก หรือกวางเรนเดียร์ 

 
 

สเมียร์เรนเบร์ิก (Smeerenburg) และ นอร์ทสเกยีร์ยา (Norskeoya) 
 เกาะเลก็ๆทางตอนเหนือของเกาะสวาลบาร์ด ในอดีตเป็นสถานีล่าปลาวาฬในสมยัก่อนและ

นกัล่าปลาวาฬชาวดชัช ์เป็นชาติแรกท่ีคน้พบเกาะแห่งน้ีในปี 1619 และเกาะแห่งน้ียงัเป็น
ศูนยก์ลางในการล่าปลาวาฬในอดีตอีกดว้ย ซ่ึงบนเกาะจะเห็นส่ิงก่อสร้างและอุปกรณ์ใน
การล่าปลาวาฬท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่นอกจากน้ีบริเวณเกาะน้ียงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตว ์             
ขั้วโลก อยา่ง วอรัส และหมีขั้วโลก อีกดว้ย 

 
Ice pack@80 degree   องศาท่ี 80 ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีกอ้นน ้าแขง็ (Ice pack) ปกคลุม ท่านอาจมีโอกาสไดพ้บเห็น

สัตวข์ั้วโลกอยา่งหมีขาวขั้วโลก (Polar Bear) ท่ีมกัอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี พร้อมช่ืนชม
ทศันียภาพของกอ้นน ้าแขง็และ แผน่น ้าแขง็บริเวณองศาท่ี 80 
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โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซ่ึงเป็นกลาเซียร์หรือ                  
ธารน ้าแขง็ท่ีทอดตวัในไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีก
แห่งของหมู่เกาะสวาลบาร์ดท่ีอยูใ่กลข้ั้วโลกเหนือมาก 

 

 

 
อลัค์เจลเลท – ทอร์เรนเนสเซท (อ่าววอรัส)   

Alkefjellet เป็นหนา้ผาใน Lomfjordhalvøya ใน Ny-Friesland ท่ี Spitsbergen, 
Svalbard และเป็นหนา้ผาอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกทอ้งถ่ินหลากหลายสายพนัธุ์ 
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ฮินโลเพน – ฟรีแมนซันเดท – อนัโดเยน เกาะอนัโดเยน เป็นเกาะท่ีเรียกไดว้า่เป็นถ่ินท่ีอยูข่องหมีขั้วโลกท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
     สวาลบาร์ด นอกจากน้ียงัเป็นเกาะท่ีเป็นถ่ินท่ีอยูข่องฝงูวอรัสอีกดว้ย 

 
 

ฮอนน์ซุนด์ – อสิบอนแฮมนา 
Hornsund เป็นฟยอร์ดทางดา้นตะวนัตกของปลายใตสุ้ดของเกาะ Spitsbergen 
ปากของฟยอร์ดหนัไปทางทิศตะวนัตกสู่ทะเลกรีนแลนด ์และกวา้ง 12 กิโลเมตร (7.5 ไมล)์ 
ความยาว 30 กิโลเมตร (19 ไมล)์ ความลึกเฉล่ีย 90 เมตร (300 ฟุต) และความลึกสูงสุดคือ 
260 เมตร (850 ฟุต) แนวชายฝ่ังของฮอร์นซุนดมี์ความหลากหลาย โดยมีอ่าวหลายแห่งท่ี
ปากหุบเขาน ้าแขง็บนภูเขา อ่าวเหล่าน้ีบางแห่งปรากฏข้ึนในช่วงปลายศตวรรษเน่ืองจาก
การละลายของธารน ้าแขง็ 
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 เบลล์ซุนด์ (Bellsund), วาซอลล์บุคต้า (Varsolbukta) 
      เกาะท่ีมีความยาวประมาณ 20 ก.ม. ทางตะวนัตกของเกาะสวาลบาร์ด ซ่ึงเป็นเกาะ

    ท่ีแยกตวัออกมาจากยานไมเยน ฟยอร์ด มีภูมิประเทศแบบทุนดรา จึงท าให้บริเวณ
    น้ีเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของกวางเรนเดียร์ สุนขัจ้ิงจอก แมวน ้า นกนานาชนิด  

 

 

 
 

คาลปิโซเบียนน์ (Calypsobyen)   
     บริเวณน้ีเดิมเป็นเหมืองซ่ึงตั้งอยูบ่นแผน่ดินแบบทุนดรา อยูท่างตะวนัตกเฉียง  

   เหนือของเบลลซุ์นด ์เป็นเมืองท่ีตั้งข้ึนในปี 1918-19 และเป็นพ้ืนท่ีในการปกครอง 
   ของบริษทั Northern Exploration Company (NEC) แต่ปัจจุบนัเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ ์
   ของอุทยานแห่งชาติ South Spitsbergen National Park  

 

ปรินซ์ คาร์ลส ฟอร์แลนด์  เกาะเลก็ๆทางตอนเหนือของสวาลบาร์ด เป็นจุดส้ินสุดของแหลมปรินศ ์คาร์ลส ซ่ึงเกาะน้ีมี
    จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet  ซ่ึงมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากน้ียงัเคยเป็น
    ท่ีตั้งของศูนยว์ิทย ุในปี 1946 หากอากาศดีท่านอาจไดพ้บเห็น กวางเรนเดียร์, แมวน ้า หรือ 
    หมีขาวในบริเวณน้ีเช่นกนั 
 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuglehukfjellet&action=edit&redlink=1
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10 กรกฎาคม 2566  ลองเยียร์เบียน – ออสโล - โคเปนเฮเก้น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
  เรือส าราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือลองเยยีร์เบียน น าท่านรับกระเป๋าสัมภาระ  
  น าท่านเดินทางสู่สนามบินลองเยยีร์เบียน เพื่อเช็คอิน 
  ออกเดินทางจากสนามบินลองเยยีร์เบียน  สู่สนามบินออสโล โดยเท่ียวบิน….(ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) 
  (ทางเรือไดท้ าการ Charter flight ส าหรับเท่ียวบิน ลองเยยีร์เบียน - ออสโล) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ DFDS เพือ่เชคอิน 
15.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ออสโล มุ่งหนา้สู่ท่าเรือ โคเปนเฮเกน้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า บนเรือส าราญ DFDS 
 

พกัภายในเรือส าราญ DFDS ห้อง Sea View 
 

11 กรกฎาคม 2566 กรุงเทพมหานคร 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
10.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือโคเปนเฮเกน้ น าท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน้ 
  น าท่านเชคอินการบินไทย 
14.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน้ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน TG951 (ใชเ้วลาบิน 10.35 ชัว่โมง) 
 

12 กรกฎาคม 2566 กรุงเทพมหานคร 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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ห้องพกัเรือ Ocean Albatross Expedition Cruise 

 
 

 

Category D Stateroom ขนาดห้อง 22 ตารางเมตร (หน้าต่างแบบ Port Hole) อยู่ช้ัน 3 และ 4 
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Category E Stateroom ขนาดห้อง 16 ตารางเมตร (หน้าต่างแบบ French Balcony)  อยู่ช้ัน 7 

 
 

Category C Stateroom ขนาดห้อง 22 ตารางเมตร (ห้องระเบียง Balcony)  อยู่ช้ัน 4 & 6 
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14 วนั สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 
 (เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566 
อตัราค่าบริการ  

ราคาผูใ้หญ่ หรือ เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  พกัคู่ Category D (Port hole) 299,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ (หอ้ง CAT G Single room – Port hole) 75,000 

อพัเกรดหอ้งเป็น Category E หอ้งหนา้ต่างบานใหญ่ เพ่ิมเงินท่านละ (พกัคู่) 19,000 

อพัเกรดหอ้งเป็น Category C หอ้งระเบียง Balcony เพ่ิมเงินท่านละ (พกัคู่) 37,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-OSL-BKK (TG) หกัค่าตัว๋คืน 30,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ (ราคายนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 
BKK-OSL-BKK (เฉพาะ Thai Airways เท่านั้น) 

85,000 – 100,000 

ค่าวีซ่า (หากมีวีซ่า Multiple Schengen visa) หกัค่าใชจ่้ายคืนให ้ 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 28/12/2022) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวกรีนแลนด ์(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG/ SK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ทา่น) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษี (Port Fee) ในทกุประเทศ   
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่า Gratuities fee คิดวันละ 14 USD  ต่อวันx 10 วัน = USD 140-150 ต่อท่าน 

(หากค่า Gratuity มีการเปลีย่นแปลง ตามประกาศของทางเรือ จะแจ้งให้ทราบอกีคร้ัง) 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ 
* ยกเลิก 180 วนัก่อนเดินทาง ไม่มีค่าใชจ่้าย (ตามกฎของเรือ)  
* ภายใน 90 – 179 วนัก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากทางเรือ และ แลนดโ์อเปอร์เรเตอร์) 
* ภายใน 60 – 89 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายตามจริง (ไดรั้บหนงัสือยนืยนัจากทางเรือ และ แลนดโ์อเปอร์เรเตอร์) 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
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▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเทา่นั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บิน หากน ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่ 
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 
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▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป อาจไม่เหมาะกบัการถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญ 

▪  กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
 

 

 

 

 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศนอร์เวย์ 

 (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ) 
สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพ่ือขอยืน่ 

วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ด้ือและยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 

 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
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9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา 

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 1 เดือนก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 
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หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา นะค่ะ) 
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14 วนั สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 
 (เยือนผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือ...ประตูสู่ North Pole …สวาลบาร์ด หมู่เกาะหมีขาว) 

 
 

ราคาทัวร์ 299,900 บาท   29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566   

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

 

 
 

 

 

 


